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 Cochons. Voyage aux pays du vivant

الخنازير. رحلة 
إلى أرض األحياء

في هذه الرحلة حول العالم إلى قلب وحدة الكائنات الحية، 
سنتعرف أوالً على الخنزير القريب جًدا من اإلنسان، ولكنه أيًضا 

رمز لدمار العولمة. وعند منعطف المسارات، نصادف العديد 
من الحيوانات األخرى المثيرة أيضا لالهتمام والتي تحمل قنابل 
موقوتة حقيقية لصحتنا، من بينهم الجمال والبط واألخطبوطات 
والخفافيش والبانجوالن ... الحيوانات والبشر والنباتات، واحدة 

هي الحياة، واحدة هي الصحة.

9782213712871 | 2020 | 414 pages 
 13x20 cm | 22.00 €

 Charles IV

تشارلز الرابع
كان تشارلز الرابع )1378-1316( ملًكا وإمبراطوًرا لألزمة 
الكبرى في القرن الرابع عشر )الطاعون ، حرب المائة عام ، 

ما قبل االنقسام البابوي(. جاء من ساللة لوكسمبورغ األوروبية 
ولد في براغ، ونشأ في باريس، وكان محارًبا مراهًقا في إيطاليا، 

وملًكا شاًبا في بوهيميا، وحاكًما نشًطا في ألمانيا ثم إمبراطوًرا 
مهيًبا. أوروبي يتحدث ويقرأ ويكتب التشيكية والفرنسية 

 واأللمانية والالتينية واإليطالية ؛ وهو أيًضا أب 
 La Bulle d'Orعام 1356 التي مازالت أهميتها باقية.

9782213699233 | 2020 | 404 pages 
 15,3x23,5 cm | 24.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

مونيه بيير 

ملك ينتمي للعصور الوسطى 
والحديثة معا، على مفترق 

طريق اللغات والثقافات 
األوروبية.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

أورسينا ايريك 

قَص وحدة الحياة من خالل 
الخنازير.
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 Et que ne durent que les moments doux

وتلك اللحظات 
الجميلة فقط هي 

التي تدوم
أنجبت امرأة لتوها طفلة قبل موعد والدتها بكثير، ورأت أخرى 

للتو أطفالها األكبر سًنا يغادرون العش. يجب على األولى 
أن تتعلم كيف تكون أما متفرغة، وعلى األخرى أن تصبح 
أما متقاعدة. بدقة ال متناهية ومع الكثير من الفكاهة، ترسم 

أمامنا فيرجيني جريمالدي خط حياة االثنتين وتدعونا لمشاركة 
أفراحهما ومخاوفهما، وكذلك الذكريات واألحالم واآلمال.

9782213709840 | 2020 | 360 pages 
 15,3x23,5 cm | 18.50 €

 Et puis mourir

ومن ثم الموت
لثالثة أسابيع على التوالي، أيام السبت، بينما يتم تعبئة جميع 

أجهزة الشرطة في فرنسا بسبب مظاهرات السترات الصفراء، 
ُترتكب جرائم قتل في أحياء باريس الجميلة. قد يكون المسؤول 
عن هذه األفعال شخص مختل دفعته الرغبة في تحقيق مطالب 
العدالة االجتماعية لالنتقام من أصحاب الثروة، لكن القائد جان 

إيف لوجين ال يصدق ذلك، فيحاول حل هذه اللعبة، مع نائبه 
الكابتن باتريزيو أغوستيني، في سباق مع الزمن.

9782213717272 | 2020 | 342 pages 
 13,6x21,6 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

جان لوك بيزيين

قصة مثيرة تجمع بين المطالب 
االجتماعية واالنتقام الشخصي.

أدب وقصص خيالية

غريمالدي فيرجيني 

القصة العالمية للحظات التي 
تغير الحياة، ولتلك اللقاءات 

التي تغير المصير.
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 L'Eco-anxiété :  
Vivre sereinement 

 dans un monde abimé

القلق البيئي
العيش بهدوء في عالم متضررالعيش بهدوء في عالم متضرر

يشير القلق البيئي، أو السوالستاجيا، إلى المعاناة النفسية التي 
يتم التعرض لها في مواجهة تدمير العناصر المألوفة في بيئة 
ما. وتكشف طبيبة الصحة البيئية أليس ديسبيولز عن اآلليات 

النفسية واالجتماعية والثقافية للقلق البيئي من خالل جرد 
دولي حقيقي لهذه الحالة الطارئة في الحضارة. فتعطي القارئ 

المفاتيح الالزمة ليستعيد طريقه ويفكر مجدداً في أفعاله )الفردية 
والشاملة(.

9782213717203 | 2020 | 240 pages 
 13,5x21,5 cm | 18.00 €

 Journal de guerre écologique

يوميات الحياة 
البيئية

ذهب هوغو كليمان، الصحفي الملتزم، إلى الخطوط األمامية 
حيث تدور المعارك البيئية الكبرى. انتقل من القرى الريفية في 
إندونيسيا التي غمرتها النفايات البالستيكية إلى األنهار الجليدية 

في القطب الشمالي التي تدفع نحو تالشيها، مروراً بالصيد الجائر 
لألنواع المهددة باالنقراض في المكسيك، ال يتردد الصحفي 

في المخاطرة بنفسه فهو دائم االستعداد ليقود حملته. قصته هي 
جرس إنذار في الوقت الذي نتخيل فيه العالم المستقبلي.

9782213717036 | 2020 | 216 pages 
 13,5x21,5 cm | 18.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

كليمان هوغو 

قصة تجعلنا ندرك الحالة 
الحرجة لكوكبنا وتدعونا إلى 

اتخاذ إجراءات

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ديبيول أليس 

كيف ممكن أن ننتقل من 
متفرج قلق بسبب البيئة إلى 
عنصر فاعل في تحديات 

عصره، وخاصة البيئية منها.
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 L'Homme, la faune sauvage et la peste

اإلنسان والحياة 
البرية والطاعون
يناضل سيرج موراند منذ 30 عاًما، من أجل أن ندرك أننا 

نشكل كالً واحداً مع الطبيعة، نأى بنفسه عن الحضارة الغربية 
التي خاب أمله فيها، وذهب إلى المنفى في جنوب شرق آسيا. إال 

أن العالم الحديث لحق به إلى هناك أيضا مرة أخرى! فإلشباع 
الشهية الغربية النهمة المتزايدة باستمرار، شرعت هذه البلدان 

أيًضا في سباق مدمر إلزالة الغابات ولتربية الماشية بشكل 
مكثف، وهكذا تمت إصابتنا بالطاعون الذي خلقناه: فيروس 

كورونا.

9782213706009 | 2020 | 352 
 15,3x23,5 cm | 21.50 €

 L'Economie de la vie

اقتصاد الحياة
يعرف جاك أتالي بقدرته على عرض مواضيع مركبة وجعلها 
مفهومة. انتظر القراء بفارغ الصبر هذا العمل من تأليفه حيث 

يعرض فيه وجهة نظره حول الوباء واقتراحاته للمستقبل. يرى 
جاك أتالي أن كل األمور مرتبطة ببعضها، فقد أظهر الوباء كيف 
أن صدًعا واحًدا يكفي إلحداث تغييرات مدمرة للجميع، ومن هنا 

تأتي الحاجة إلى اقتصاد حياة يركز على البيئة والثقافة والتعلم.

9782213717524 | 2020 | 252 
 13,5x21,5 cm | 18.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

أتالي جاك 

يشارك جاك أتالي وجهة نظره 
حول الوباء ويقدم اقتراحات 

ملموسة للمستقبل.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

سيرج مورون

حان الوقت للرجوع إلى 
طبيعتنا الحقيقية: طبيعة 

التعايش مع الطبيعة البرية.
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 Le Bonheur, sa dent douce à la mort

السعادة أسنانها 
حلوة حتى الموت

في عام 2018، تم انتخاب باربرا كاسين في األكاديمية 
الفرنسية، لتصبح المرأة التاسعة في األكاديمية. في هذه السيرة 
الذاتية الفلسفية، تروي باربرا كاسين، الفيلسوفة وعالمة اللغة، 

حكايات من حياتها، وتوضح كيف كان لكلمات معينة، مرتبطة 
بتجاربها التي عاشتها، تأثيراً أساسيا على حياتها الفكرية 

وتطورها. وبهذه الطريقة تتفحص ذكريات طفولتها وأعمال 
الشغب التي حدثت في مايو ال 86 وتدرس تفاصيل أفراح 

وأحزان الزواج واألمومة.

9782213713090 | 2020 | 252 
 13,5x21,5 cm | 20.00 €

 L'Ile de Jacob

جزيرة يعقوب
في مستقبل ليس ببعيد، يلتقي الراوي بصديقة من سنوات 

مراهقته في جزيرة كريسماس التي كانت تستخدم في استراليا 
كمركز احتجاز لطالبي اللجوء. هذا اللقاء شكل لدى الراوي 

حافزا للتعمق في ذكرياته، خاصة فيما يتعلق بصداقته مع رجل 
اسمه يعقوب. فعندما يبدأ هذا األخير عالقة مع امرأة في مركز 

االحتجاز، تبدأ بداية انهياره المدمر ونهاية براءة الراوي إلى 
األبد.

9782213713168 | 2020 | 208 pages 
 15,3x23,5 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

دوروتيه جانان

رواية ذات قوة وتنبؤ تتناغم 
بشكل غريب وغامض مع 

العصر.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

كاسان باربرا 

قصيدة فلسفة حية، ولكنها أيًضا 
قصيدة للكلمات، ولقدرتها على 

تشكيلنا.
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 Le Magasin du monde

متجر العالم
منذ القرن الثامن عشر، أحدث اإلنتاج الضخم ثورة في توزيع 

األشياء -المالبس واألدوات واإلكسسوارات واآلالت -حيث أدى 
تكثيف التجارة في جميع أنحاء العالم إلى تغيير طبيعة الحصول 
عليها. باتباع هذا المسار على مدى ثالثة قرون، ماذا نتعلم عن 

الطرق المختلفة للعيش وللتجربة وللتفكير في العالم؟ قرر ما 
يقارب التسعين مؤرخ ومؤرخة بدأ التحدي المتمثل في دراسة 

تاريخ العالم من خالل األشياء، فتلقي زيارة لمتجر رائع للتحف 
اليدوية الضوء على أكثر ممارساتنا حميمية وتدعونا بنفس الوقت 

لفهم العولمة وحدودها بطريقة مختلفة.

9782213716787 | 2020 | 464 pages 
 15,3x23,5 cm | 25.00 €

 Le Livre d'or d'Hitler

كتاب هتلر الذهبي
أثناء التحقيق في وفاة هتلر واستعادة شرطة ستالين للملفات 

واألدلة، وجد جان كريستوف بريسارد سجل زوار هتلر. فكتب 
من خالل هذه الوثيقة االستثنائية مع تقارير المخابرات السوفيتية 
والمصادر الدبلوماسية، كتب قصة تحبس األنفاس حول مصير 

ضيوف هتلر، الذين واجهوا ضميرهم أكثر من أي شخص آخر. 
فبينما ظهر جبن الكثيرين، تصرف آخرون كاألبطال.

9782213712802 | 2020 | 336 pages 
 15,4x23,5 cm | 22.50 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

بريسار كريستوف  جان 

نظرة عميقة وغير مسبوقة في 
برلين خالل سنوات الحرب 

على الصعيد اإلنساني.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

سانغارافيلو بيير 
فونير سيلفان 

رحلة غير عادية ومثيرة في 
أكبر متجر في العالم.
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 Le Sourire de l'aube

ابتسامة الفجر
تعيش كميل في شقة صغيرة تقع تحت سقف البناء في باريس 
بالقرب من نوتردام. في هذا العمل تتعلم كاميل مجدًدا بصحبة 
ابنتها بيرل كيف تعيش بعد أن اقتربت من الموت بشكل كبير، 

لتستمتع باللحظات الجميلة ورائحة الزهور التي يقدمها لها 
شخص غريب سرعان ما يسعد قلبها. كما نتعرف أيًضا إلى 
الرجل العجوز الذي يعيش في الطابق الذي يقع تحت شقتها 

والذي يجعلهما تكتشفان أسرار الحياة الصغيرة والكبيرة، وطريق 
االستمتاع ببساطة وسعادة باللحظة الحالية. لقراء باولو كويلو.

9782213717227 | 2020 | 208 pages 
 12,5x19,2 cm | 17.00 €

 Le Monde après mon grand-père

الدنيا بعد جدي
تسلمت سيلين كوستو اليوم الشعلة من جدها، فعندما كانت في 
التاسعة من عمرها، شاركت في رحلة استكشافية لألمازون 

في الكاليبسو، وتعلمت درًسا أساسًيا من رجال األدغال يتجسد 
في أنه يجب علينا عدم نسيان ما يعنيه البقاء على قيد الحياة. 

عندما أصبحت شخصا راشدا، عادت إلى هناك لتستمد الطاقة، 
ولتندد باالنقراض المستمر الذي تعيشه الغابة أمام أعيننا. تسافر 
سيلين كوستو متتبعة ذاكرتها، فتضع المجتمع البشري في قلب 

مجتمعاتنا المتشرذمة على سطح األرض.

9782213717258 | 2020 | 192 pages 
 13,5x21,8 cm | 18.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

كوستو سيلين 

تأخذنا سيلين كوستو من 
األمازون إلى باتاغونيا، ومن 

األرض إلى البحر، ومن 
األدغال إلى أقفاص السلمون.

أدب وقصص خيالية

بلونش دي ريشمون

في نفس الوقت الذي كانت 
كامي تعتقد بأنها تفقد حياتها، 

كانت تعيد اختراعها.
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 Né sous une bonne étoile

ولد في ساعة 
سعيدة

في المدرسة، هناك طالب جيدون ... وهناك جوستاف الذي 
يتمنى أن يرجع إلى والدته ويخبرها بدرجاته الجيدة، إال أن األمر 

مخالف تماما فهو يعود إلى المنزل باستدعاءات موجهة من 
المدير ألمه. يقضي جوستاف وقًتا في انجاز واجباته المدرسية 
أكثر من معظم زمالئه في الفصل، لكن حاله على عكس حال 
أخته الكبيرة المغرورة واألولى في صفها جوزفين، فمن كثرة 

سماعه أنه كسول، اقتنع بذلك، دون أن يتخيل أن لقاء ما يمكن أن 
يغير مجرى األمور. رواية عالمية نابضة بالحياة يطغى عليها 

طابع فكاهي وعاطفي.

 مازارين 2020 | 9782863744826 | 
342 pages |  13,7x21,5 cm | 18.90 €

 Libres et égaux en voix

أحرار ومتساوون 
في األصوات

في هذه الدراسة الالذعة، ُتوضح جوليا كيج أن نظام التمثيل 
السياسي بأكمله يحتاج إلى إعادة التفكير به. أوالً، من خالل 
إعطاء األصوات واألماكن لمن ُحرموا منها لفترة طويلة: 

للنساء، وللعمال ولذوي األوضاع الغير المستقرة، وللمهاجرين. 
ثم ومن خالل اقتراح توازن جديد بين الديمقراطية الممثلة 

واالستخدام العقالني لالستفتاء. أخيًرا، من خالل منح المواطنين 
الوسائل الستعادة السيطرة على األحزاب ووسائل اإلعالم 

والعمل الخيري.

9782213717500 | 2020 | 272 pages 
 13,5x21,5 cm | 19.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

كاجيه جوليا 

يجب إعادة التفكير وتجاوز 
النظام الديمقراطي واالنتخابي 

برمته

أدب وقصص خيالية

فالوني اوريلي 

يمكن أن تنقلب الحياة من 
الجانب الجيد إلى الجانب 

السيئ، وأحياًنا ال يتطلب ذلك 
إال شيئا صغيرا.
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 Tout va me manquer

سأشتاق لكل شيء
إنها قصة حب ذات مصير مشؤوم يعيشها كلوي وإتيان، كالهما 
في أوائل العشرينات من العمر، وما زالت طرقهم تتقاطع صدفة 

في المدينة الصغيرة حيث يعيشان. يعمل إتيان الشاب الخجول 
في متجر ألعاب عائلته، ويشعر أن حياته أكبر منه. أما كلوي 
فهي متمردة، ومليئة بالطاقة، غاضبة، وأحياًنا عنيفة وصعبة. 

يؤدي التقاء الشابين إلى حدوث سلسلة من االنفجارات في 
حياتيهما. رواية أولى لمؤلفة شابة وموهوبة جداً تبلغ من العمر 

91 عاًما.

9782213717449 | 2020 | 270 
 13,5x21,7 cm | 18.00 €

 Sauve-la

أنقذها
بينما كان أليكسيس الباج على وشك الزواج، يتلقى رسالة على 
هاتفه يعلم من خاللها أن كالرا حبيبة طفولته، قد عادت لتطلب 

منه المساعدة في العثور على ابنتها. يتردد أليكسيس، ويسأل 
نفسه ما السبب وراء رفض كالرا مقابلته؟ فيغوص في ماض 
لم ينته حزنه عليه أبًدا، وينطلق باحثا عن فتاة يجهل أسرارها. 

سيقوده بحثه مباشرة إلى الجحيم، فعندما يكون الحب قريبا جدا، 
يكون الكابوس قريبا أيضا .

9782213717234 | 2020 | 400 pages 
 13,6x21,6 cm | 17.00 €

ادب وقصص خيالية

فورج سيلفان 

قصة مثيرة حول اقتحام 
الرقمية لحياتنا، وتأثيرها على 

تصورنا للعالم -وللموت.

أدب وقصص خيالية

آدم جولييت 

قصة مذهلة تبدد المفهوم 
الرومانسي الذي يخيم على 

حب في مرحلة الشباب.
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 Yougoslave

يوغوسالفي
تمتد هذه الحكاية على مدى 200 عام من التاريخ األوروبي، 
تجسد  ورة خاصة لعائلة المؤلف من جانب والده، وهجرتهم 
البطيئ  والمؤلمة من أوروبا الشرقية إلى فرنسا، حيث ولد 

المؤل  في عام 1958. من خالل الملحمة العائلية، والتي ترتبط 
ارتباًطا وثيًقا بيوغوسالفيا السابقة )ومن هنا يأتي العنوان(، 

يحلل المؤلف الطريقة التي يؤثر بها التاريخ على حياة أشخاص 
نعتبرهم عاديين، ويلقي بالتالي الضوء على الجوانب غير العادية 

لقصصهم..

9782213717050 | 2020 | 560 pages 
 15,5x23,8 cm | 24.00 €

 Vivre ! dans un monde imprévisible

العيش في عالم ال 
يمكن التنبؤ به

يدرس فريديريك لينوار الفيلسوف الناجح كيفية العيش بسعادة 
في عالم ال يمكن التنبؤ بأحداثه. لقد كشف الوباء الذي نعيشه 

عن الحقائق المتغيرة دوما والمتحولة التي نواجهها جميًعا، ولكن 
هناك طريقة للعثور على األمان والطمأنينة من خالل اللجوء 

إلى فالسفة الماضي العظماء. فبدالً من البكاء على الحياة التي 
عشناها، لنلِق نظرة على ما يمكننا القيام به هنا، اآلن، اليوم 

لتحسين أنفسنا وعالمنا.

9782213717609 | 2020 | 144 pages 
 12,5x19,2 cm | 14.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

لونوار فريديريك 

الفلسفة مع دليل لكيفية العيش 
بشكل كامل في الحاضر

أدب وقصص خيالية

بينستانجيل تيري 

تفكير مهم جدا عن مفهوم 
أوروبا
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